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V o o rwo o r d

Voor u ligt het kunstenplan 2021-2024 van Stut Theater. Stut bestaat 43 jaar en is daarmee de grondlegger van

het community theater in Nederland. In al die jaren is er veel veranderd; in de samenleving en artistiek. Stut

beweegt mee met de tijd en blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. Onveranderd zijn de missie en visie van Stut

Theater; het maken van voorstellingen met, voor en door mensen die op grote afstand staan van kunst. We

kunnen ons goed vinden in de cultuurvisie 2030 van de gemeente Utrecht, waarin het belang hiervan wordt

onderschreven voor de hele sector. Met zowel een nieuwe artistiek als zakelijk leider aan het roer, blijft Stut

werken aan een inclusief kunstaanbod in de stad Utrecht, want iedereen heeft het recht op (deelname aan)

kunst.

 

De uitgangspuntennotitie 2021-2024 Kunst Kleur de Stad van de gemeente Utrecht beschrijft vier pijlers voor het

cultuurbeleid de komende vier jaar. Deze passen Stut Theater alle vier als een warme jas. Stut werkt al jaren

domeinoverstijgend met bewoners, zorg-, welzijns- en onderwijspartners in de stad Utrecht. Op deze manier

bereiken we nieuwe doelgroepen als deelnemer en publiek van onze activiteiten en blijven we tegelijk op de

hoogte van wat er speelt in de samenleving. Het werken op het kruispunt van deze domeinen zorgt voor een

sterke verbinding met onze achterban en voedt ons in het ontwikkelen van nieuwe artistieke ideeën. We zijn de

enige culturele instelling die momenteel vanuit de gemeente Utrecht middelen ontvangt vanuit zowel de

afdeling cultuur als de afdeling WMO en hier zijn we trots op!

 

Het werken aan een inclusieve cultuursector is waar Stut voor staat en dit is al 43 jaar geworteld in onze missie,

visie en werkwijze. In de sectoranalyse Theater & Dans gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht in 2017,

wordt Stut genoemd als bediener van kunst en cultuur voor mensen die niet snel met kunst en cultuur in

aanraking komen en als voorbeeld om inclusief te werken; qua publiek en deelnemers. We zijn blij dat we gezien

worden in deze rol binnen de stad Utrecht. Ook delen we graag de kennis van onze manier van werken met

culturele partners om gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve cultuursector.

 

De cultuurvisie 2030 spreekt van de ambitie dat iedereen in 2030 de kans krijgt zich artistiek te ontplooien

dankzij een stevige keten in de stad Utrecht. Binnen de keten wordt vaak een opgaande trap gesuggereerd die

start bij amateurkunst en cultuureducatie op scholen. Stut Theater is de onderste schakel in die keten en

bevindt zich nog vóór de amateurs. Een amateur is een liefhebber die uit eigen beweging op voetbal, dans of

toneel les gaat. Er is ook een grote groep die dit privilege niet heeft (gehad). Wij richten ons juist op deze groep

en laten hen kennismaken met theater als kunstvorm.

 

Binnen het Utrechtse kunstenveld vervult Stut Theater een unieke positie. We bedienen een ander publiek dan

de meeste Utrechtse gezelschappen en we spelen vooral in de wijken; in buurthuizen, cultuurhuizen en zorg- en

onderwijsinstellingen. We maken voorstellingen met mensen die niet eerder op het toneel stonden en voor

mensen die niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komen. Zij zijn het uitgangspunt bij alles wat we

doen en maken. We werken bottom-up en gaan voor 'Slow Travelling'; iemand die bij ons binnenkomt is vaak

langer dan een jaar bij onze organisatie betrokken. 
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Velen blijven na een project betrokken als bezoeker, vrijwilliger of doen mee aan de vaste activiteiten van Stut.

Door de lage toegangsprijzen en de langdurige relatie die we met ons publiek en partners opbouwen, vormen

we een belangrijke schakel in het Utrechtse culturele veld.

 

Ten slotte onderstreept de cultuurvisie 2030 het belang van ontwikkelruimte voor culturele organisaties. Wij

zetten de komende vier jaar in op het onderwijzen van onze regisseurs en andere creatieve makers binnen de

community arts. In dit traject onderwijzen we de Stut methodiek aan geïnteresseerde professionals en bieden

we hen ruimte voor inspiratie en uitwisseling met elkaar. Zo bestendigen we onze werkwijze voor de toekomst

en bieden we tegelijk ruimte voor vernieuwing binnen deze specifieke manier van werken.

 

Ontmoeting is de titel van dit kunstenplan. Voor Stut is ontmoeting hét woord van 2021-2024. Ontmoeting

tussen verschillende groepen in de samenleving en ook tussen onze makers, disciplines en tussen Stut en sociale

en culturele partners. We leren van elkaar. We maken ook voorstellingen met heterogene groepen zodat

verschillende soorten mensen elkaar ontmoeten. Zo blijven we verbinden, kruisbestuivingen initiëren,

samenwerken en groeien.
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m i s s i e  &  d o e l s t e l l i n g e n

Waar staat Stut voor
Stut Theater is hét community theatergezelschap in Utrecht dat kunst en welzijn combineert tot haar eigen

artistieke signatuur. Stut maakt spraakmakende en taboedoorbrekende theatervoorstellingen over

maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze spelers. 

 

Stut werkt met en voor mensen die buiten de boot vallen; mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedraaien

in de samenleving. We richten ons op mensen (zowel spelers als publiek) die maatschappelijk onder druk staan

en niet automatisch in aanraking komen met het Utrechtse podiumkunsten aanbod. Wij geven een podium aan

mensen die vaak niet gehoord of gezien worden. Onze spelers zijn bijzonder omdat ze overal vandaan komen,

een indrukwekkend verhaal hebben en omdat ze uiteindelijk de moed hebben dit te vertolken op het podium.

Verwar ze niet met amateurs. Zij staan dan wel voor het eerst op een podium maar zij zijn ervaringsdeskundige

in hun verhaal. Vaak hebben ze niet de ambitie om te leren acteren maar ontstaat er wel de ambitie om hun

verhaal over te brengen. Stut motiveert mensen om hun grootste talent in te zetten op het podium: hun

authenticiteit. Daarnaast is Stut als geen ander in staat om de juiste theatrale middelen in te zetten om de

spelers te laten schitteren in een artistiek interessante voorstelling.

 

Wat heeft Stut gedaan de afgelopen jaren
De afgelopen vier jaar is onze (freelance) makerspoule gegroeid met jonge theatermakers met vernieuwende

artistieke ideeën. Theaterstudenten studeerden af onder de vleugels van Stut en een aantal bleven voor ons

werken. Met deze nieuwe generatie blijft Stut haar artistieke werk innoveren. 40 jaar geleden speelde Stut vooral

verteltheater en waren de verhalen nog erg letterlijk. Inmiddels zijn de voorstellingen multidisciplinair en wordt

steeds meer voldaan worden aan de gouden theater regel ‘show don’t tell’. De persoonlijke verhalen van onze

spelers worden niet alleen maar via tekst maar ook bijvoorbeeld door beeld of beweging verteld. Daarnaast

houden wij ons publiek actief door het conflict te laten zien (show) maar ze niet het antwoord op een

presenteerblaadje aan te reiken (don’t tell).

 

De afgelopen vier jaar kende vele hoogtepunten, we zullen er een paar met u delen. Het jaar 2017 werd door Stut

afgetrapt met het tiendaagse Net even Anders Festival*.  Een groot en bijzonder evenement waarmee Stut haar

veertigste verjaardag vierde en al haar spelers, deelnemers, theatermakers en andere enthousiastelingen de kans

gaf om het podium te pakken. Niet vaak kwam er zo’n diversiteit aan groepen bij elkaar; zwerfjongeren, Turkse

vrouwen, vluchtelingen, patiënten van de Van der Hoeven Kliniek (TBS), jong, oud, homo, transgender – een rijk

scala aan Utrechters passeerde de revue. Een evenement waarmee Stut zich flink op de kaart zette en wat ook

vele nieuwe samenwerkingen tot gevolg had.

 

*Bekijk de aftermovie van het Net Even Anders Festival op: https://www.youtube.com/watch?v=BkU6OOTLJCQ&t=4s
 

https://www.youtube.com/watch?v=BkU6OOTLJCQ
https://www.utrecht-monitor.nl/samenvatting
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Het jaar 2018 was een jaar van nieuwe collega’s en samenwerkingen. Margreet Zwart start als zakelijk leider en

Lilian Vis Dieperink ondersteunt Donna Risa als assistent artistiek Leider. In 2018 werkten we met jongeren

rondom het thema 'geld' en kwam de voorstelling Tikkie op de planken. Tal van organisaties verbond zich aan

het project, zoals de Armoedecoalitie, Pretty Woman, U Centraal, De Rading, Big Brothers Big Sisters en 't ROC

Creative College. Met Tikkie werd het droge onderwerp geld op een prikkelende manier bespreekbaar. 

 

In 2018 ging ook Drijfkracht in première. Een voorstelling over vier dames in de leeftijd van 70 tot 80 jaar die

elkaar wekelijks treffen tijdens het seniorenzwemmen in De Kwakel. Een voorstelling over veerkracht en ouder

worden. De voorstelling bleek een ware hit. De dames traden 17 keer op, op allerlei plekken in Utrecht en er

kwamen meer dan 1500 bezoekers kijken.
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2018 was ook het jaar dat een aantal nieuwe samenwerkingen ontstond. We verbonden ons voor drie jaar aan

Theater na de Dam. De voorstellingen Over Vechters (2018) en Over de Vecht (2019) kwamen uit. Jongeren van

allerlei komaf koppelden we aan ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Op 4 en 5 mei

vertolkten de jongeren hun verhalen in een theatrale route door Overvecht. Memorabele momenten waren de

minuut stilte bovenop de heuvel van park de Gagel, mensen die vanaf hun balkons meekeken naar scènes op de

grasvelden en een prachtige slotscène bij de oude bunkers in de weilanden.

 

In 2018 en 2019 was Stut onderdeel van Plan Einstein. Het innovatieve project van de Gemeente Utrecht waar

wijkbewoners en bewoners van het AZC workshops kunnen volgen waarin ze werken aan hun (professionele)

toekomst.   In de gang op Plan Einstein, bij het AZC in Utrecht Overvecht, plaatste Stut een radiostudio. We

startten een theatraal radiostation genaamd Radio Einstein, waar we podcasts maakten over en met de

bewoners van het AZC. Op deze manier kunnen we ook hun verhalen zichtbaar maken, zonder hun privacy te

schenden. We verhuisden mee met Plan Einstein naar het AZC in Oog in Al, waar we naast de radio items nu ook

theaterworkshops aanbieden.

 

Ook internationaal ontstond er een samenwerking. Sinds 2017 werkt Stut samen met één van de bekendste

Community Theatergroepen uit Amerika: Cornerstone Theater Group. In 2018 reisde een delegatie van Stut én de

van der Hoeven Kliniek (waar Stut ook mee samenwerkt) af naar Los Angeles om een intensieve samenwerking

op touw te zetten. Momenteel maken de drie partijen gezamenlijk een voorstelling die in première gaat op het

Internationale Community Art Festival 2020 in Rotterdam.
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*Luister en kijk naar een podcast met animatie van Radio Einstein op:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0jtX22vvUMc&feature=emb_logo
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In 2019 speelde Stut de voorstelling BuitenGewoon. Een voorstelling over en met mensen die zich wel eens een

buitenbeentje voelen in de maatschappij. In het decor van een circus bekijkt het publiek een confronterende

freakshow. Met het Straatnieuws als mediapartner en een Utrechtse wijkentournee in samenwerking met

Vereniging Dwarsverband, is de organisatie van deze voorstelling de eerste in Stuts nieuwe stijl. De voorstelling

speelt in tien Utrechtse wijktheaters en buurthuizen waarbij we een contextprogramma verzorgen dat passend

is bij de locatie en de (doel)groepen die daar komen. Met de inzet op publiekswerking, bereiken we een nog

meer diverse doelgroep van Utrecht. Dit concept werkt heel goed en de komende jaren maken en tonen we alle

voorstellingen op deze wijze.
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Stut anno 2020: waar werken we naartoe
De stad Utrecht groeit. Niet alleen in inwoneraantal maar ook de ongelijkheid tussen de verschillende Utrechtse

wijken en haar bewoners groeit, zo is te lezen in de Utrecht Monitor 2019*. Ondanks de economische meewind

verdiept de armoede zich bij huishoudens die langdurig in armoede leven, wat zorgt voor minder vertrouwen in

de toekomst en in de medemens. We zien grote wijkverschillen ten aanzien van gezondheid en welbevinden. Zo

vindt gemiddeld één op de vijf Utrechters het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van hun buurt, dit

verschilt qua percentage van 41% in Overvecht tot 11% in Oost en Noordoost. 

 

Ook landelijk maken Nederlanders zich zorgen over toenemende segregatie en polarisatie, stelde het Sociaal en

Cultureel Planbureau vast in de meest recente Burgerperspectieven (29 maart, 2019). Als gevolg van gentrificatie

verdwijnen (vaak arme en kwetsbare) bevolkingsgroepen naar de rand van de stad of zelfs daarbuiten, ook de

onderwijsinspectie ziet een groeiende segregatie in het onderwijs. Dit alles met als gevolg dat groepen mensen

steeds vaker al van jongs af aan alleen in hun eigen bubbel leven en elkaar steeds minder tegenkomen. Dit

gebeurt niet alleen op straat en op school, maar ook online. Veel (sociale) media bieden een podium aan

degenen met een uitgesproken ‘eigenheid’ of ‘anders’ zijn, waardoor groepen mensen eerder tegenover elkaar

dan naast elkaar staan. 

 

Hiermee is de missie van Stut actueler dan ooit. Stut faciliteert ontmoeting met elkaar en is een plek waar juist

verschillende mensen met hun eigen ideeën welkom zijn en al komen. Stut Theater laat je in en om haar

voorstellingen en activiteiten kennis maken met de ander. We zetten onze nieuwsgierigheid in en nemen de tijd

om elkaar te leren kennen. 

 

De afgelopen jaren is het culturele veld veranderd. Steeds meer culturele organisaties werken vanuit

engagement en verhalen uit de maatschappij, waarbij deelnemers in meer of mindere mate betrokken zijn bij

het eindproduct. Community theater is hot en Stut is daarmee populairder dan ooit. Vanuit allerlei hoeken

worden we benaderd voor samenwerkingen en advies. Met onze jarenlange ervaring is   Stut Theater een

koploper in Nederland op het gebied van community theater.
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*www.utrechtmonitor.nl/samenvatting 

 

"S t u t  b e t e k e n t  v o o r

m i j  o p l u c h t i n g

D a t  i k  m eze l f  k a n  z i j n

D a t  d i n g e n  k u n n e n

v e r a n d e r e n ,  o o k  a l  i s

h e t  s o m s  m i n d e r . "
 

-  h a m i d
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Nieuwe directie
2020 is een bijzonder jaar. Uitgerekend in 2020 heeft artistiek leider Donna Risa 20 jaar trouwe dienst bewezen

en draagt zij het stokje over aan Lilian Vis Dieperink. Lilian ondersteunt Donna sinds twee jaar, die tijd is

genomen als inwerkperiode waarin het rijke netwerk en de kennis van Donna Risa is overgedragen. Stut start de

nieuwe kunstenplanperiode met een nieuwe artistiek leider, die de artistieke kwaliteit van alle activiteiten

waarborgt en verder ontwikkelt en tegelijk de sterke inclusieve missie van Stut blijft uitdragen.

 

De nieuw te vormen directie bestaande uit Lilian Vis Dieperink en Margreet Zwart, zet de komende vier jaar in op

het vormen en behouden van een solide kern van medewerkers en freelancers, het waarborgen en ontwikkelen

van de artistieke kwaliteit en het uitbouwen van de publiekswerking samen met onze wijkentournee. Zo willen

we zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking en van allerlei komaf, blijven betrekken bij actieve

kunstparticipatie als speler of publiek.

 

De focus ligt op het uitbrengen van één autonome voorstelling per jaar, gemaakt door een senior Stut regisseur

of door de artistiek leider. Daarnaast spelen we in op de actualiteit vanuit de samenleving op wijkniveau en

hebben we ruimte om producties te maken in opdracht van of in samenwerking met externe partijen. Dit zijn

gemiddeld één tot twee kleinere producties per jaar. Ook bieden we participatieve programma’s aan waarin alle

soorten Utrechters gehoord worden en kennismaken met theater.

 

 

o n t m o e t  a r t i s t i e k  l e i d e r

l i l i a n  v i s  d i e p e r i n k
 

"Ik verdiep me graag in nieuwe werelden. Ik pluis ze uit, keer ze om. Ik

geef graag die verhalen een podium die te weinig gehoord worden, of

die besproken moeten worden. Ik zie het als mijn missie persoonlijke

verhalen en maatschappelijke vraagstukken op een levendige wijze

om te zetten naar theater. Persoonlijke verhalen zijn vaak

beschrijvend en reflecterend. Mijn doel is het publiek actief houden;

ze mee te laten leven en ze aan het denken zetten. Om dat te

bewerkstelligen zal er iets moeten gebeuren op het toneel. Ik wil ze

verrassen, in spanning houden, roeren, uitdagen, noem maar op. Op

het toneel wil ik niet alleen verwijzen naar een conflict maar het

publiek het gevoel geven dat het NU in het theater gebeurt. Ik wil ze

op het puntje van hun stoel laten zitten. Ik geloof in de kracht van

theater en wil me inzetten voor het toegankelijk maken voor iedereen.

De komende jaren hoop ik samen met alle makers van Stut bij te

dragen aan de artistieke ontwikkeling van het community theater in

Nederland."
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p i j l e r s  v a n  s t u t

De Stut methodiek in de praktijk
In de magische ruimte van het theater kan alles. Onze deelnemers worden op vele fronten geprikkeld door wat

ze meemaken bij Stut. Ze worden zich bewust van hun eigen en elkaars houding en sterke punten. Ze leren

elkaar ondersteunen, zowel in een scène als daarbuiten. Het is voor Stut van groot belang dat de spelers zichzelf

kunnen zijn op het toneel. Mensen moeten zich gewaardeerd voelen in hun eigen identiteit voordat ze

openstaan voor andere opvattingen en perspectieven. De emanciperende werking van deelname bij Stut heeft

te maken met gehoord worden, de kracht vinden om je verhaal te durven spelen en het aanleren van

theatertechnieken die je ook in het dagelijks leven kunt gebruiken. Gedurende de repetities moeten de spelers

hun verhaal ontwikkelen en dat proces maakt deelnemers bewust van hun leven, hun verhaal, hun positie. Het is

een manier om met een andere bril naar je eigen leven te kijken. 

 

Het eindproduct, zijnde de voorstelling of presentatie, is een cruciaal onderdeel van die ervaring. Op het toneel

maken de deelnemers contact met de buitenwereld en krijgen ze een podium. Daar presenteren ze zichzelf op

een positieve manier oogsten erkenning, applaus en trots. Hun verhaal heeft vervolgens ook weer een

emanciperende werking op het publiek.

 

Ontmoeting tussen Stut en de community: Bottom-up werken in alle fases
Ons werk start altijd met een veldonderzoek naar de bron: het thema of de doelgroep waar Stut een voorstelling

mee maakt. Wat leeft er en welke verhalen moeten worden verteld? Dit is vaak onderdeel van de regisseur in

kwestie. De komende vier jaar investeren we Stut-breed op deze manier van bottom-up werken en betrekken

we de community* tijdens alle fases van het maken, spelen en promoten van de voorstelling. Dit is onze trouwe

achterban van spelers, vrijwilligers en publiek. Samen met de community zijn we Stut. Zij zijn de ambassadeurs

van ons werk en zij kunnen bijvoorbeeld een rol vervullen bij het wegwijs maken van nieuwe spelers,

promotieacties en als gastheer of gastvrouw op tournee. We creëren het gevoel dat Stut iets is waar je bij hoort,

waar je mensen over wilt vertellen en waar je buren en vrienden mee naar toe wilt nemen.

 

We hebben een publiekswerker aangesteld als vast onderdeel van ons kernteam, die actuele en

maatschappelijke kwesties ophaalt uit de omgeving en anderzijds potentieel publiek wijst op de activiteiten van

Stut. Deze nieuwe collega fungeert als verbinder van buiten naar binnen en vice versa. Zo maken we ruimte voor

een inhoudelijke dialoog als input voor onze activiteiten. Een mooi voorbeeld van bottom-up werken is dat Stut

voor het schrijven van dit kunstenplan een input bijeenkomst organiseerde voor haar trouwe achterban aan

spelers en vrijwilligers. Met hen is nog scherper gesteld waar Stut om draait en in de toekomst om moet draaien.

 

*Bekijk voor een beeld van onze community het promofilmpje 'STUT vraagt' 
  op:  https://www.youtube.com/watch?v=o-i1V0QiQ8g&feature=youtu.be 
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Het uitbreiden en verduurzamen van een diversiteit aan (non-conventionele) speelplekken waardoor we een

nieuw en divers publiek bereiken. Zo bouwen we aan speelplekken in de wijken in samenwerking met

Vereniging Dwarsverband. Daarnaast willen we landelijke speelplekken creëren door samen te werken met

andere maatschappelijk culturele partners en theaters. 

Het anders vormgeven van het programma en de randprogrammering: bijvoorbeeld door minder taligheid,

het etnisch divers programmeren en het betrekken van cultureel diverse initiatieven uit de wijk.  

Het onderwijzen van het huidige personeel in intercultureel communiceren.

Ontmoeting tussen Stut en culturen: Toegankelijkheid uitbouwen
Stut is in staat om bij iedere voorstelling het beoogde publiek in de zaal te krijgen door onze persoonlijke manier

van werven, laagdrempelige randvoorwaarden en voorstellingen die dicht bij de mensen liggen. De diversiteit in

ons publiek is groot en zit onder andere in het verschil in sociaal-culturele achtergrond, economische status en

leeftijd. Bij onze activiteiten met specifieke doelgroepen, of op specifieke plekken bereiken we ook een

diversiteit aan etnische achtergronden. Om een divers publiek binnen te krijgen is het van belang om de

verschillende culturele codes te verstaan en serieus te nemen. Het betekent ook dat we soms beter op locatie

kunnen spelen dan op onze vaste plek. Deze werkwijze heeft een lange adem nodig: wij gaan voor ‘slow travel’.

 

We vinden het belangrijk om te blijven investeren in diversiteit en hierop door te bouwen:

 

Ontmoeting tussen Stut en de stad: Zichtbaarheid vergroten
Binnen het Utrechtse kunstenveld vervult Stut Theater een unieke positie. We bedienen veelal een ander publiek

dan de Utrechtse gezelschappen en brengen theater op plekken waar het niet vanzelfsprekend te vinden is. Stut

Theater is een stadsgezelschap en met onze activiteiten en voorstellingen bedienen we meerdere wijken in

Utrecht. We spelen en maken onze voorstellingen in wijktheaters, buurthuizen en op non-conventionele

plekken.De komende jaren zetten we in op meer zichtbaarheid in heel Utrecht.We investeren onder andere in

banners en bedrijfskleding. Daarnaast werken we aan een meer visuele website, die beter de impact van ons

werk uitstraalt.

 

 

" I k  h a d  n o g  n o o i t

t o n e e l  g e s p e e l d  e n

i n e e n s  wa s  i k  d e

s t e r .  s t u t  b e t e k e n t

v o o r  m i j  p l ez i e r  e n

g eze l l i g h e i d . "  

-  c o r r i e
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Onze uitdaging is om onze voorstellingen ook te laten bezoeken door het grotere cultuurminnende publiek, dat

wél zelf de weg weet te vinden naar het theater maar wellicht nog niet naar ons. De interesse in

maatschappelijk geëngageerde voorstellingen groeit bij dit publiek. Door onze voorstellingen binnen de juiste

context te plaatsen, denken we daar een nieuw publiek te kunnen vinden. Zo zijn we in gesprek met de

Stadsschouwburg Utrecht om te onderzoeken op welke manier onze voorstellingen een plek kunnen krijgen in

hun programma en maken we twee keer een productie op het Café Theater Festival. We zijn gevraagd door de

Bibliotheek Utrecht om een voorstelling te maken binnen hun programmalijn De Bewegende Stad. Deze

nieuwe samenwerkingen zijn kansen ons werk nog beter zichtbaar te maken in de stad Utrecht.

 

Ontmoeting tussen Stut en makers: Waarborging en ontwikkelen artistieke kwaliteit
Het waarborgen en ontwikkelen van de artistieke kwaliteit is een belangrijk speerpunt van de nieuwe artistiek

leider. We werken met een vaste zzp-poule aan onze producties en activiteiten. De komende jaren zetten we in

op de betrokkenheid en scholing van een select groepje (zzp)makers. 

 

In 2021 starten we met een programma waarin we onze methodiek onderwijzen en waarin we ontwikkel- en

experimenteerruimte bieden. De Stut-methodiek met de ‘slow travel’ aanpak, uitgaande van de authenticiteit

van de spelers en de oprechte interesse naar hen toe blijft onveranderd. Waar we in willen blijven groeien en

vernieuwen zijn de artistieke vormen die we gebruiken om onze spelers op het toneel te zetten. In het

scholingsprogramma ontmoeten makers en disciplines elkaar. Op de vloer kunnen  vormen worden ontdekt en

uitgewisseld waarmee je persoonlijke verhalen om kan zetten naar theater.

 

Met dit programma leggen we een solide basis van kwaliteit en verduidelijken we de Stut handtekening. Een

aantal makers uit het scholingsprogramma 2021 stroomt door naar het maken van werk voor de kunstroute 'De

weg van kunst' en de viering van 900 jaar Utrecht in 2021/2022 in samenwerking met Het Filiaal theatermakers.

 

Daarnaast bieden we vanaf 2021 om het jaar een jonge community theatermaker een plaats aan in een

tweejarig Jong talent programma. Dit is een samenwerking met onze partner Stichting Nieuwe Makers en het

Café Theater Festival Utrecht. Stut vindt het belangrijk haar expertise over te dragen en gelooft dat de nieuwe

generatie ook van belang is bij artistiek innoveren. In de scholingsprogramma’s werken we samen met culturele

partners die een link hebben met ons werk en ons kunnen inspireren, zoals het Café Theater Festival en Het

Filiaal theatermakers. Artistiek leider Lilian Vis Dieperink is bij alle producties intensief betrokken vanaf de

conceptontwikkeling tot de eindregie. Vanaf 2023 brengt zij, naast het scholen van de makers en het leggen van

een stevige fundering, ook zelf voorstellingen op de planken.
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a c t i v i t e i t e n

Stut Theater heeft het hele jaar door verschillende activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen en met

uiteenlopende doelen. We hanteren hierbij de volgende indeling: producties, programmering, en participatie. 

 

Binnen de producties staat het maakproces richting een voorstelling centraal, met onze programmering bieden

we een laagdrempelig theateraanbod in Overvecht in de vorm van Theater Dichtbij en bij participatie draait het

vooral om het werken met een bepaalde doelgroep. De verschillende activiteiten bestaan naast elkaar en er

vindt onderling uitwisseling en doorstroom plaats. Om in te kunnen blijven spelen op de actualiteit staan niet

alle doelgroepen of onderwerpen van de voorstellingen voor de komende vier jaar al vast.

 

Producties
Stut brengt elk jaar spraakmakende theatervoorstellingen op de planken. We spelen niet alleen in theaters, maar

des te meer op locatie (bijvoorbeeld scholen, buurthuizen, welzijnsorganisaties, congrescentra, et cetera). De

voorstellingen richten we op flexibele wijze in, zodat we op deze diverse plekken kunnen spelen en we op elke

locatie een theatrale omgeving kunnen opbouwen. Afhankelijk van de samenwerkingspartner wordt onze

voorstelling vaak gecombineerd met een verdiepend contextprogramma zoals een workshop, nagesprek of

voorlichting. Zo nemen we ons publiek mee in wat ze gaan zien, voelen en horen en krijgt het verhaal van ons

publiek ook een plek.

 

Productie snelkookpan

De productie snelkookpan komt één keer per twee jaar uit en wordt gemaakt met verschillende doelgroepen,

bijvoorbeeld jongeren. In een kort maar intensief traject werken zij toe naar een voorstelling. Regelmatig  wordt

er gewerkt met spelers die in andere projecten (bijvoorbeeld in lessenreeksen) al kennis hebben gemaakt met

theater en met Stut en daarom een snel traject aankunnen. Na de première gaat de productie op een korte

tournee van een tot twee maanden. Afhankelijk van de samenwerkingspartner, kunnen onder deze noemer ook

producties ‘In opdracht van’ worden gemaakt zoals voor de Bibliotheek Utrecht.

 

Concept productie snelkookpan: Stut ontmoet Het Filiaal theatermakers

Stut Theater gaat een samenwerking aan met het Utrechtse theatergezelschap Het Filiaal theatermakers

(HFt). Beide groepen bieden bij hun voorstellingen educatie/context programmering aan. Bij HFt is deze

gericht op kinderen en jongeren, bij Stut op volwassenen. Ze willen hen door verschillende brillen naar de

wereld laten kijken, laten voelen hoe de onderwerpen uit de voorstelling op hen van toepassing zijn en kennis

laten maken met theater. Beide partijen willen graag het publiek voorbereiden op wat ze in het theater

gaan zien of hen hierop laten reflecteren.

 

In 2021 ontmoeten de makers van Stut Theater en Het Filiaal theatermakers elkaar voor het eerst. HFt komt

in het makers ontwikkelprogramma van Stut gastworkshops geven over hoe zij werken met verschillende

disciplines en hoe zij hun educatie ontwikkelen. Stut komt vervolgens ook bij HFt gastworkshops geven over

hoe zij werken vanuit authenticiteit en eigen verhalen en hoe zij educatie inzetten.
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 In seizoen 21/22 maken de groepen gezamenlijk werk. In najaar 2021 voeren zij samen het project 'Weg van

Kunst' uit en organiseren een kunstroute in de wijk Hoograven. Het Filiaal theatermakers werkt hiervoor met

kinderen van de Brede School Hoograven en Stut Theater met een aantal ouders van deze kinderen.

Daarnaast maken de groepen in het voorjaar 2022 een programma voor de viering van 900 jaar Utrecht.

Hiervoor wordt Podium Hogewoerd als locatie gebruikt. In en rondom het gebouw zijn er scènes te zien. Stut

werkt voor dit programma met ouders van basisschool De Ridderhof en HFt met professionele acteurs.
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Productie slowcooker

De productie slowcooker komt jaarlijks uit in een vast stramien en wordt gemaakt met doelgroepen of

onderwerpen waarbij het meer tijd vergt om ze te bereiken. De research fase start altijd al voor de zomer, de

repetitieperiode is uitgerekt en de productie gaat op een lange tournee. 

 

Concept productie slowcooker:  EXTREEM

Wat beweegt iemand om een Hitlergroet te maken op de voetbaltribune? Of om een snelweg te blokkeren

om anti zwarte piet protestanten tegen te houden? Wat beweegt iemand om naar IS gebied te vertrekken

en mee te gaan vechten? Wat bezielt mensen om te willen doden of sterven voor hun ideaal? 

 

In de voorstelling EXTREEM onderzoeken we hoe mensen tot radicale idealen, keuzes of uitspraken komen.

Radicaal zijn beantwoordt misschien de menselijke hang naar duidelijkheid of het verlangen gezien te

worden?We gaan op zoek naar de persoonlijke verhalen achter dit grote thema. Op het podium zien we

mensen die een persoonlijke link hebben met het thema, zoals de vader van een kind dat naar IS gebied is

vertrokken. Of bijvoorbeeld een anti-AZC-protestant, die nu tot inkeer is gekomen.Daarnaast gaan we ook op

onderzoek uit naar online radicalisering. Via sociale media, video’s en websites worden radicale ideeën

verspreid. Mensen die op zoek zijn naar zingeving, status of antwoorden omtrent hun eigen identiteit, kunnen

in een bubbel terechtkomen waarin iedereen dezelfde overtuigingen heeft. Hoe moeilijk is het dan je eigen

keuzes te maken?

1 1



Programmering

Sinds we huisgenoot zijn van ZIMIHC Theater Stefanus, zien we het als onze taak om een laagdrempelig

theaterprogramma te bieden aan de bewoners in de wijk Overvecht met ons programma Theater Dichtbij.   

 

Theater Dichtbij 

Elke laatste zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige theatermiddag waarin verbinding,

verwondering en verdieping centraal staan rond de geprogrammeerde voorstelling. We presenteren onze eigen

producties en we nodigen ook andere (community) theatermakers uit. Rondom de voorstelling (verwondering) is

altijd ‘iets extra’s’ in de vorm van een contextprogramma (verdieping) en een hapje of een drankje (verbinding).

 

In 2019 is geëxperimenteerd met het aanbieden van een ‘totaalconcept’ waarin alle elementen van de middag

nog beter op elkaar aansluiten. Dit ontwikkelen we verder in 2020 samen met huisgenoten ZIMIHC Theater

Stefanus en cateraar Queridon. Deze middagen vormen het uitgangspunt om nog meer gezamenlijk op te

trekken in de wijk en meer diverse wijkbewoners te bereiken bij ons programma. We willen de bezoekers van Bij

de Steef verleiden onze voorstellingen te bezoeken en vice versa.

 

Eigen producties: december, februari, april, mei en juni

Gastproducties: september, oktober, november, januari, maart
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De Cultuurproeverij in samenwerking met ZIMIHC

Twee keer per jaar vindt een speciale editie plaats van Stuts maandelijkse Theater Dichtbij programma. In juni is

dit de Cultuurproeverij in samenwerking met ZIMIHC. In en rond ZIMIHC Theater Stefanus in Overvecht wordt

een multicultureel Food Festival georganiseerd met cateraars uit de wijk. Geuren, kleuren, smaken en muziek

van over de hele wereld vullen het pand. Stut verzorgt het theaterprogramma in de zaal. Drie à vier groepen

werken onder leiding van een Stut regisseur tien weken toe naar een presentatie voor deze dag. 

 

Anders dan eerdere jaren zullen we in 21-24 het theaterprogramma van de Cultuurproeverij benaderen als een

totaalproductie. De groepen die zich presenteren vallen onder een totaalconcept met een overkoepelend

thema. Daarbij zullen de vier groepen, om in het thema van dit kunstenplan te blijven, elkaar ontmoeten en een

gezamenlijke opening en afsluiting creëren. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke openingsdans of

flashmob. 

 

De Winterspecial

De Winterspecial is de andere speciale editie van Stuts maandelijkse Theater Dichtbij programma. Half

december wordt de zaal van Zimihc Stefanus omgetoverd tot een chic restaurant. We serveren een (betaalbaar)

driegangenmenu en tussen de gangen door zijn er allerlei optredens. Drie à vier groepen werken onder leiding

van een Stut regisseur tien weken toe naar een presentatie voor deze dag. Anders dan eerdere jaren zullen we,

net als bij de Cultuurproeverij, in 21-24 de winterspecial benaderen als een totaalproductie. De presentaties

passen binnen een totaalconcept en de groepen ontmoeten elkaar voor een gezamenlijke opening en/of

afsluiting.
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Participatie

Een belangrijk deel van onze achterban bestaat uit oud-spelers van voorstellingen. Voor veel van deze mensen is

Stut meer dan alleen een plek om theater te spelen of te zien: het is een plek waar ze vrienden maken, zich

gezien voelen en actief deel kunnen nemen aan het culturele leven. Stut biedt wekelijks twee activiteiten aan

waar iedereen kennis kan maken met Stut Theater en waar oud-spelers betrokken kunnen blijven.

 

StutOpen 

Bij StutOpen kunnen mensen elke donderdagavond gratis en op laagdrempelige wijze kennis maken met

theater, met zowel het ambacht als de specifieke Stut methodiek. Tijdens de workshops krijgen de deelnemers

les in de basisprincipes van theater: van het neerzetten van een wie/wat/waar tot improvisatietechnieken.

Daarnaast wordt twee keer per jaar gewerkt aan een presentatie (voor de Winterspecial en de Cultuurproeverij),

die gebaseerd is op de persoonlijke verhalen en ervaringen van de deelnemers zelf. Het karakter van de groep

noemen we open omdat je op ieder moment van het jaar kan instromen. Het zorgt ervoor dat deelnemers van

aflopende Stut projecten betrokken kunnen blijven, als ze dat willen. Daarnaast is er voor nieuwe

geïnteresseerden altijd plek om in te stromen. 

Doordat de deelnemers vanuit allerlei projecten en plekken komen is de groep zeer divers en gemêleerd. De

huidige groep bestaat uit: ROC studenten, jonge jongens die gevlucht zijn uit Syrië, mensen met een fysieke of

verstandelijke beperking, patiënten van de Van der Hoeven Kliniek die aan het re-integreren zijn, Islamitische

meiden uit een Overvechts studentenhuis, oud-spelers, buren van Stut en scholieren. De leeftijd varieert van 14

tot 80 jaar.
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StutKoor

In 2008 werd het StutKoor opgericht, geïnspireerd op de film ‘As it is in heaven.’ Het koor is inmiddels

uitgegroeid tot een trouwe groep leden, waarvan er veel ook als vrijwilliger bij Stut actief zijn. Het koor zingt

nummers geschreven vanuit hun eigen levensverhalen en daarnaast veel oude Nederlandse liederen. 

 

De komende jaren gaan we op zoek naar een moderner jasje, zodat het StutKoor past bij Stut anno 2020. We

gaan hierover in gesprek met de koorleden en winnen advies in bij Thijs Hazeleger die gespecialiseerd is in

vernieuwingstrajecten van onder andere fanfares en koren. Thijs Hazeleger is de artistiek leider van het Zuilens

Fanfare Corps, dat de afgelopen jaren een vernieuwing heeft doorgemaakt. Wij winnen advies bij hen in en

werken tevens toe naar een samenwerking. De Fanfare heeft de wens iets te doen met de persoonlijke verhalen

van hun leden. 

In 2024 huren zij Stut in om een productie te maken met hen en met het StutKoor. De leidende vraag voor deze

productie is: ‘Hoe heeft muziek verlichting in jouw leven gebracht?’ Er wordt figuurlijk met het thema verlichting

gewerkt en ook letterlijk door de inzet van een lichtontwerper.
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Stut en het AZC 

Stut is sinds 2018 actief op Plan Einstein, een initiatief van de Gemeente Utrecht waar wijkbewoners en

bewoners van het Asielzoekerscentrum samen workshops kunnen volgen waarin ze werken aan hun

(professionele) toekomst. Stut geeft op Plan Einstein theaterworkshops en startte het project Radio Einstein.

Vanuit een radiostudio (nu een pipowagen op de parkeerplaats van het AZC) worden podcast afleveringen

gemaakt over en met de bewoners van het AZC. 

 

In 2021-2024 willen we actief blijven op Plan Einstein met het vertellen van verhalen uit het AZC door middel van

radio afleveringen en theater presentaties. Een keer per jaar werken we met   een groep van Plan Einstein toe

naar een presentatie voor de Cultuurproeverij. Daarnaast blijven we radio maken. We onderzoeken of Radio

Einstein op den duur kan transformeren tot een Stut breed radiostation, waarbij we ook andere doelgroepen aan

het woord kunnen laten.

 

Stut en de Kliniek

Stut werkt samen met de forensische Van der Hoeven Kliniek. Stut biedt plek aan mensen met die TBS opgelegd

hebben gekregen, maar wel onbegeleid naar buiten mogen. Zij worden opgenomen in bijvoorbeeld

bovenstaande groepen om zo te werken aan hun resocialisatie en tegelijkertijd maken andere Stutters kennis

met mensen met verschillende achtergronden. Om weer goed te kunnen functioneren buiten de kliniek is het

uiterst belangrijk een dagbesteding en sociale contacten te hebben. Stut draagt hier graag aan bij ter

bevordering van de inclusieve samenleving.
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Community theater is een aparte tak van theater. Het vereist van een theatermaker naast specifieke artistieke

deskundigheid ook allerlei sociale competenties. Tijdens hun opleiding krijgen kunstvak studenten deze

deskundigheid niet altijd mee. Om ervoor te zorgen dat het community theater genre zich blijft ontwikkelen en

gedragen wordt door vakkundige makers, start Stut Theater twee ontwikkeltrajecten. In 2021 start het éénjarige

ontwikkelprogramma gericht op makers die al enige jaren werkervaring hebben in het community arts veld en

het tweejarige Jong Talent programma, voor afstuderende kunstvak studenten.

 

Community makers ontwikkelprogramma

In 2020 vindt voor het community makers ontwikkelprogramma een selectie plaats. Dit is een programma voor

community makers die al wat meters gemaakt hebben. Het streven is een gemixte groep makers samen te

stellen, met een diversiteit in sociale/culturele achtergrond en een mix aan disciplines. Er is plaats voor makers

die al in beeld zijn bij Stut en we houden een open selectie. We benaderen zelf ook makers, om de diversiteit in

aanwas te vergroten. 

 

Het programma beslaat tien maanden en bestaat uit zeven opleidingsdagen met daaromheen een aantal

huiswerkopdrachten. Het programma biedt ontwikkel- en experimenteerruimte waarbij werkmethodes met

elkaar uitgewisseld worden. 

Artistiek leider Lilian Vis Dieperink neemt de makers mee in de Stut methodiek en er zullen regelmatig

inspirerende gastworkshops/sprekers zijn. Zo is een workshop intercultureel communiceren onderdeel van het

programma en een lezing over de geschiedenis van de community art. De makers van Het Filiaal theatermakers

geven workshops in het theater maken met andere disciplines (film/media/objecten) zodat er interessante

nieuwe vormen ontdekt kunnen worden om werkelijk materiaal om te zetten naar theater.

 

 

 

r u i m t e  v o o r  o n tw i k k e l i n g

Jong Talent programma

Binnen het Jong Talent programma krijgt een afstuderend theatermaker de kans om onder de vleugels van Stut

af te studeren. Na afstuderen mag deze theatermaker (betaald) een productie maken op het Café Theater

Festival. Op deze manier is deze jonge maker twee jaar betrokken bij Stut Theater, het concept staat hieronder

uitgewerkt.

 

Afstudeervoorstelling à la Stut (Jaar 1 Jong talent programma)

Om het jaar wordt een afstudeerder geselecteerd van een theateropleiding voor het Jong Talent programma.

Het eerste jaar bestaat uit kennismaken met de Stut methodiek door stage te lopen en het maken van een

afstudeervoorstelling met begeleiding vanuit Stut.  De voorstelling speelt in mei op Theater Dichtbij. 
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Café Theater Festival voorstelling à la Stut (Jaar 2 Jong talent programma)

De afstudeerder uit jaar 1 van het Jong talent programma gaat na zijn afstuderen nog een jaar (betaald) bij Stut

werken. Hij of zij krijgt een plek aangeboden op het Café Theater Festival. Er wordt gezocht naar een café dat

past bij Stut, bijvoorbeeld door de ligging of het soort bezoekers of personeel. De maker gaat op onderzoek uit

naar dit café. Welke mensen werken er, wie zijn de stamgasten en wat zijn de verhalen die er leven? Aan de hand

hiervan maakt de maker een voorstelling. Stut zal de maker begeleiden vanuit haar expertise in de community

arts en het Café Theater Festival vanuit haar expertise in het spelen op een publiek toegankelijke locatie. 

 

Voorbeeld Café Theater Festival voorstelling: De Kebap Factory

De eerste coproductie met het Café Theater Festival vindt plaats op een wel heel bijzondere plek, namelijk de

Kebap Factory.Stel je voor: je komt de Kebap Factory binnen, een café onder de Ulu moskee op de Kop van

Lombok. Een gemêleerd gezelschap zit te eten en ineens begint de kok een monoloog waardoor we hem (en

zijn band met die specifieke plek) beter leren kennen. Ineens fietst er een fietsbezorger naar binnen en er

ontstaat een muzikale dialoog met de caissière. Op het plein voor de Kebab Factory ontstaat een opstootje.

Onderdeel van de voorstelling of toch niet?

 

Expertiseoverdracht

Naast de ontwikkelruimte die we bieden binnen Stut Theater aan stagiaires en makers, worden we ook

regelmatig gevraagd door studenten en docenten van verschillende opleidingen om onze expertise te delen. We

geven gastlessen op Hogescholen en MBO’s in heel Nederland en krijgen regelmatig vragen van student-

onderzoekers die een opdracht bij ons willen uitvoeren. 
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p u b l i e k s b e r e i k
Visie 

Stut Theater richt zich in eerste instantie op mensen die op grote afstand staan van het Utrechtse kunstaanbod.

We kiezen hiermee voor ‘slow travel’; het kost tijd om deze mensen te bereiken en ze vervolgens ook zo ver te

krijgen dat ze naar onze voorstelling komen kijken. Met de keuze voor deze specifieke doelgroep kiezen we voor

kwaliteit tegenover kwantiteit, we hebben liever tien keer een kleine zaal met het juiste publiek dan twee keer

een grote zaal met mensen die hun weg toch wel weten te vinden. Deze keuze heeft direct betrekking op hoe

we onze marketingstrategie inrichten en onze speelplekken kiezen, alsook op de kosten die dit arbeidsintensieve

traject met zich meebrengt.

 

De diversiteit en schoonheid van de verhalen die we op het podium laten zien zijn ons visitekaartje. Juist de extra

zorg en aandacht voor ons publiek maakt dat wij een relatief groot ‘vast’ publiek hebben dat vaak terugkeert.

Naast diversiteit in sociaal-culturele achtergrond, hebben we ook al een behoorlijk divers publiek wat betreft

etniciteit. Onze uitdaging is om onze voorstellingen ook te laten bezoeken door het  cultuurminnende publiek,

dat al wel zelf de weg weet te vinden naar het theater maar wellicht nog niet naar ons. Door onze voorstellingen

in de juiste context te plaatsen, denken we daar een nieuw publiek te kunnen vinden. 

 

Marketingstrategie

Stut wil vanuit verschillende hoeken haar bezoekers prikkelen, verwonderen en ontroeren. We willen recht doen

aan de noodzaak dat iedereen van kunst en cultuur kan genieten en daar houden we ook in onze tarieven

rekening mee. De marketingstrategie die wij hanteren is gestoeld op twee pijlers: het ‘dit-is-iets-voor-mij-gevoel’

en toegankelijkheid. We trekken de wijken in en kijken ter plekke hoe we de zaal vol krijgen met het door ons

beoogde publiek. Dit doen we in overleg met de speellocaties, welzijnspartners in de wijken en andere

sleutelfiguren. Op basis daarvan zetten we verschillende middelen in: we verzorgen zichtbaarheid in de wijk door

posters en flyers te distribueren en door te adverteren in de wijkkrantjes.  We faciliteren onze ambassadeurs met

promotiemateriaal (zowel online als offline) zodat zij onze boodschap kunnen verspreiden. 
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We gaan langs bij buurtdiners met inschrijflijsten en verkopen ook groepstickets online. We maken aantrekkelijk

beeldmateriaal voor mensen die onze taal niet machtig zijn. We zorgen op allerlei manieren dat mensen het 'dit-

is-iets-voor-mij' gevoel krijgen.

 

Om onze voorstellingen onder de aandacht te brengen gebruiken wij onze website, nieuwsbrief, online agenda’s

als WijkConnect en social media als Facebook en Twitter. Daarnaast hebben we goed contact met de redacties

achter de Uitagenda, het AD, U in de Wijk, Ondiep TV, FunX, DUIC, maar ook wijkbladen als Utrecht Dichtbij,

Dreefnieuws, LEVEN Magazine en het Stadsblad. Afhankelijk van de thema’s die we behandelen weten we ook

publiciteit te genereren binnen vakbladen zoals bijvoorbeeld LSA Bewonersberichten, het WMO Magazine en

MEDE Magazine.

 

Per doelgroep zoeken we naar overige relevante kanalen. We houden er bijvoorbeeld rekening mee dat een deel

van onze doelgroep niet digivaardig is of de Nederlandse taal minder goed beheerst. Daarom distribueren we

ook altijd posters en flyers bij de organisaties met wie we samenwerken (bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven, social

media of interne bladen). Tot slot is mond-op-mondreclame het belangrijkste instrument dat wij tot onze

beschikking hebben en onze spelers, deelnemers, stagiaires en vrijwilligers zijn onze belangrijkste ambassadeurs.

Hun ongekende waardering en inzet voor Stut werkt aanstekelijk en via hen werven wij veel publiek.

 

"S t u t  v o o r  m i j  i s  d a t
i k  m eze l f  k a n  z i j n ,

h o n d e r d  p r o c e n t .  W e
a c c e p t e r e n  e l k a a r
v o o r  w i e  w i j  z i j n . "  

 
-  B ü s r a

20



Wijkentournee

We merken keer op keer dat het voor een groot deel van de inwoners van Utrecht niet vanzelfsprekend is om

naar een theatervoorstelling te gaan (‘Dat is toch niet voor mij’) en dat het bezoeken van een theatergebouw

voor hen drempels heeft. Zeker de specifieke doelgroep die wij bedienen, voelt zich vaak niet aangesproken

hiertoe.

 

Een belangrijke constatering van Stut de afgelopen jaren is dat de actieradius van veel kwetsbare mensen klein

is. Iemand die in zo’n groep valt en bijvoorbeeld in Kanaleneiland woont, komt nauwelijks in het centrum van

Utrecht, laat staan om de Stadsschouwburg te bezoeken. Om juist ook die mensen te bereiken, zijn we in 2018

gestart met het organiseren van een wijkentournee voor onze voorstellingen. Het idee is dat we onze voorstelling

brengen op de plekken waar de mensen die we willen bereiken, al zijn. Zo spelen we bijvoorbeeld in

buurthuizen, wijktheaters, buurtkamers en bibliotheken. In samenwerking met lokale maatschappelijke partners

organiseren we een passend context programma ter voorbereiding (of ter afsluiting van) op de voorstelling. Door

te spelen op bekende plekken en samen te werken met partners, maken we de drempel zo laag mogelijk om de

voorstelling te bezoeken. Ter illustratie; De voorstelling BuitenGewoon speelde op 17 november 2019 bij Het

Wilde Westen in de Cereol Fabriek.
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Voorafgaand aan de voorstelling coördineerde onze publiekswerker een voortraject in de wijk. Ze betrok

verschillende groepen en organisaties om activiteiten te organiseren die aansloten bij het thema van de

voorstelling. Zo organiseerde ze onder andere een 'BuitenGewone Bingo' bij de Voorkamer, werden er drie

gespreksmiddagen rondom het thema in het Ubuntuhuis georganiseerd, en had een van de Culturele Cafés van

het Wilde Westen het thema 'BuitenGewoon'. Alle deelnemers werden uitgenodigd om te komen kijken naar de

voorstelling en na afloop deel te nemen aan een uitgebreid nagesprek. De zaal was uitverkocht en ook het

nagesprek was goed bezocht. Een week later verscheen een podcast van het Ubuntuhuis over de thema’s die

ook in de voorstelling centraal stonden.

 

Het afgelopen jaar hebben we samen met Vereniging Dwarsverband een deel van deze wijken tournee

vormgegeven. Bij deze vereniging zijn organisaties in zelfbeheer aangesloten waarvan een aantal mooie ruimtes

hebben om voorstellingen te spelen, maar weinig aanbod noch middelen hebben om te kunnen

programmeren.

 

De komende vier jaar zetten we in op een structurele samenwerking tussen een aantal van deze locaties en ons

programma. We willen al onze voorstellingen op minimaal zes locaties spelen via Verenging Dwarsverband. Dit

zijn bijvoorbeeld; Buurthuis De Nieuwe Jutter, Woonzorgcomplex De Saffier, De Schalm, Burezina, De Weide

Wereld, Het drie generatiecentrum en Zuilen Samen Sterk.

 

"S t u t  i s  v o o r  m i j  
e e n  g e v o e l  v a n
o p e n h e i d  n a a r
e l k a a r  e n
o n v e r g e t e l i j k e
v e r h a l e n "  

-  j e l l e
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Theater Dichtbij: ons visitekaartje in de wijk

Naast het produceren en presenteren van onze eigen voorstellingen in Utrecht, hebben we ruim tien jaar ons

maandelijkse programma Theater Dichtbij. Elke maand organiseren we een programma met een voorstelling en

een verdiepend contextprogramma. Zo laten we ons publiek op laagdrempelige wijze kennismaken met theater

en bieden we een betaalbare middag uit. De vaste formule bewijst haar succes; er is een grote groep

terugkerende bezoekers bij deze middag.

 

Publiekswerker

Ons werk start altijd met een onderzoek naar de bron: het thema of de doelgroep waar Stut een voorstelling over

maakt. Wat leeft er en welke verhalen moeten worden verteld? Dit onderzoek is onderdeel van het

voorbereidende werk van de regisseur in kwestie, gekoppeld aan een voorstelling. De komende jaren investeren

we Stut-breed op dit publiek en brongroep onderzoek door een publiekswerker vast onderdeel van ons

kernteam te maken, die enerzijds verhalen ophaalt uit de samenleving en anderzijds potentieel publiek wijst op

de activiteiten van Stut. 

 

In 2019 hebben we voor een klein aantal uren een publiekswerker ingezet rondom de voorstelling

BuitenGewoon, met groot succes. Zij heeft ervoor gezorgd dat bijna alle voorstellingen in de wijken tournee

uitverkocht waren en vooral dat het beoogde publiek in de zaal zat, zoals te lezen onder het kopje Wijken

Tournee. Door deze functie uit te breiden en vast teamlid te maken, kunnen we nog beter de beoogde groepen

bereiken en impact maken met onze voorstellingen. De belangrijkste taak van deze functie is om contact te

blijven houden met potentieel publiek en te zorgen dat we geworteld blijven in de haarvaten van de

samenleving. Daarnaast is de publiekswerker de verbinder van buiten naar binnen en vice versa. Zo maken we

ruimte voor een inhoudelijke en wederkerige dialoog als input voor onze activiteiten. Op die manier blijven we

langdurige relaties aangaan met verschillende groepen en kunnen we deze groepen ook langdurig en oprecht

met elkaar verbinden.
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b e d r i j f s v o e r i n g

Het betalen van vrijwilligers volgens hetzelfde systeem; momenteel zijn er verschillende financiële afspraken

met vrijwilligers afhankelijk van de taken die ze doen. We zullen de manier van vergoeden gelijk trekken

volgens de richtlijnen van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. 

Het bespreken van fair practice met opdrachtnemers. Bij het uitzetten van een opdracht aan freelancers en

het vastleggen van de overeenkomst, zal fair practice naast de standaard van interne verloning een vast

bespreekpunt worden. 

Door het goed bijhouden van uren en het realistisch plannen van activiteiten kunnen we nog beter sturen op

het beperken van overuren bij zowel medewerkers in dienst als freelancers. Dit blijft een aandachtspunt in de

organisatie.

Stut werkt met een klein kernteam aan al haar activiteiten en wordt daarbij op projectmatige wijze ondersteund

door een groep freelancers. Alle teamleden worden betaald volgens de CAO Toneel en Dans en zijn ingeschaald

in de schaal passend bij hun werkzaamheden. We hebben een interne standaard ontwikkeld voor de verloning

van onze freelancers, waarbij de CAO ook uitgangspunt is, inclusief de recente toevoegingen met betrekking tot

verloning van zelfstandigen. Daarnaast zijn we lid van de branchevereniging NAPK en worden onze

medewerkers gestimuleerd om zich professioneel verder te ontwikkelen, vaak met ondersteuning van het SFPK.

 

Fair Practice Code
We zijn bekend met de Fair Practice Code en passen de uitgangspunten hiervan toe. Een aantal punten passen

we in de aanloop naar 2021 aan ter verbetering:

 

Code Cultural Governance
Stut heeft de afgelopen periode de Code Cultural Governance vergaand toegepast. Er is sprake van een bestuur

en directie model, waarbij de directie is aangesteld door het bestuur. Het bestuur treedt vooral op als

toezichthouder en treedt indien nodig meer op de voorgrond. In het bestuurs- en directiereglement is alles

vastgesteld op het gebied van verantwoordelijkheid, transparantie en wijze van verantwoording. Het bestuur

vergadert minimaal vier keer per jaar en daarnaast eenmaal zonder aanwezigheid van de directie. We hebben

een diverse samenstelling van het bestuur op het gebied van leeftijd, achtergrond en etniciteit. Bestuursleden

blijven maximaal acht jaar aan.
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Het huidige bestuur bestaat uit:

 

                                Datum indiensttreden         Datum aftreden (uiterlijk)

Marry Mos (voorzitter)                                                 12-03-2015                                   12-03-2023

Beleidsadviseur Stichting De Tussenvoorziening 

 

Jarrel Beets (penningmeester)                                 01-01-2016                                   01-01-2024

Team- en projectleider Stichting De Tussenvoorziening

 

Jasmina Ibrahimovic (artistiek lid)                          01-06-2016                                  01-06-2024

Directeur Rotterdams Wijktheater, programmeur International Community Arts Festival

 

Ruben Post (secretaris)                                               01-12-2018                                   01-12-2026

Beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

 

Code Diversiteit & Inclusie
Inclusiviteit is waar Stut voor staat en is geworteld in onze missie en visie. We werken met en voor mensen die

niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur; die vaak leven onder de armoedegrens, in de

schulden zitten, dakloos, eenzaam of werkloos zijn. Onze activiteiten zijn grotendeels gratis toegankelijk voor

deelnemers en onze voorstellingen hebben een lage toegangsprijs. Ook in de bedrijfsvoering past Stut de

Code Diversiteit & Inclusie toe. Als organisatie hebben we ons aangesloten bij PACT Utrecht waar we tijdens

bijeenkomsten blijven leren over inclusief werken en onze kennis hierover ook kunnen delen. Bij ontstane

vacatures richten we ons specifiek op kandidaten met een andere etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau dan

die al werkzaam zijn bij ons. De komende jaren zoeken we specifiek ook (theater)makers voor onze zzp-poule,

met een andere etnische culturele achtergrond.  

 

Duurzaamheid
Stut Theater werkt voornamelijk in de (directe omgeving van) Utrecht. We zijn in het bezit van een eigen bus

voor decor en materialen. Deze rijdt echter op diesel en stamt uit het jaar 2000, waardoor hij geen toegang

heeft in de milieuzone in Utrecht. We investeren de komende jaren in de aanschaf van een nieuwe bus die

wel voldoet aan de huidige milieueisen om zo onze voetafdruk te beperken. Wanneer Stut Theater een

maaltijd aanbiedt aan bezoekers bij een voorstelling, zoals bijvoorbeeld bij Theater Dichtbij, is de catering

volledig vegetarisch. Ook verzorgde maaltijden voor spelers en werknemers zijn in principe vegetarisch, tenzij

er specifieke dieetwensen zijn.
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Partners | Samenwerkingen 
ArmoedeCoalitie 

Café Theater Festival

De voedseltuin Overvecht

Enik

Het Filiaal theatermakers

Hogeschool Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Jongeren Cultuurhuis Overvecht/Kanaleneiland

Meetellen

Plan Einstein

Pouwer College

ROC Creative College

ROC Utrecht

Rotterdams Wijktheater

Stadsschouwburg Utrecht 

Stichting de Bibliotheek Utrecht

Stichting Nieuwe Makers

Stichting Tussenvoorziening

Van der Hoeven Kliniek

Vereniging Dwarsverband

Zimihc

Zuilens Fanfare Corps
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Recettes en Uitkoop

Sponsorinkomsten

Overig

Coproductie

Private fondsen

Er is realistisch begroot zodat zowel freelancers als vaste medewerkers hun gewerkte uren betaald krijgen en

we de kwaliteit van onze activiteiten kunnen waarborgen. 

De beleidsregel Sociale Prestatie en Dagondersteuning, waaruit Stut sinds 2016 middelen ontvangt, wordt in

2020 hervormd. Er is daarom minder geld beschikbaar voor Stut. We blijven echter wel de laagdrempelige

activiteiten uitvoeren die aan dit geld gekoppeld zijn. 

Algemeen
De begroting is opgesteld volgens prijspeil 2020 en betreft bedragen exclusief btw.

 

Eigen inkomsten
Onze eigen inkomsten zijn gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren, gekoppeld aan de geplande

activiteiten waaruit we publieksinkomsten halen. 

Bedragen zijn gebaseerd op voorgaande jaren. Vanwege de ambitie om meer bezoekers te bereiken met

onze voorstellingen, is er een lichte stijging in zowel recettes als uitkoop van gemiddeld €500,- op jaarbasis. 

We zoeken een vaste sponsor die de online ticketshop sponsort, waardoor er geen transactie- en

administratiekosten hoeft worden gerekend op onze toegangsprijzen. Zo hoeven we de prijzen van de

toegangskaartjes niet te verhogen wanneer deze online verkocht worden.

We streven er naar jaarlijks 2 grote betaalde opdrachten uit te voeren al dan niet in co-productie. De

begrootte bedragen zijn gebaseerd op voorgaande jaren en hebben een kleine groei.  

In 2022 en 2024 is €1.750,- opgenomen als vergoeding van Café Theater Festival voor de coproductie dat jaar. 

Jaarlijks worden private fondsen aangeschreven tbv de te maken voorstelling. We hebben een goede relatie

met het VSBfonds en de kleinere Utrechtse fondsen zoals het KF Heinfonds en Elise Mathilde fonds.  

 

Er is een opbouw in het verwerven van eigen inkomsten van 8,6% in 2021 tot 12,5% in 2024, met een gemiddelde

van 11% eigen inkomsten op jaarbasis. Dit is in lijn met de realisatie van voorgaande jaren. Veel van onze

activiteiten zijn gratis toegankelijk. Een groei is activiteiten, betekent daarom niet automatisch een groei in

inkomsten.

 

Subsidies
 

Structureel Gemeente Utrecht

Stut Theater vraagt op jaarbasis   €360.000,- aan bij de afdeling cultuur van de gemeente Utrecht, dit is

€30.000,- meer tov 2017-2020. Dit heeft verschillende redenen;
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We stellen een publiekswerker aan als vast onderdeel van ons kernteam (gemiddeld €17.500,- op jaarbasis)

waarmee we nóg beter onze beoogde doelgroepen bereiken en een grotere impact kunnen maken met

onze voorstellingen. Haar werkzaamheden werden nu betaald door incidenteel extra geworven middelen.

We investeren Stut breed op meer kwaliteit; zowel in de werkomgeving van onze werknemers met de

aanschaf van nieuwe computers en werktelefoons als de vormgeving van onze producties en (online)

zichtbaarheid.

 

De materiële beheerslasten zijn de komende vier jaar hoger begroot dan in 2017-2020 vanwege

investeringen op het gebied van systeembeheer, vervangend vervoer en kantoorinrichting.

In 2021 is het bedrag iets hoger tov de andere jaren wegens investering in het vernieuwen van de website. 

De personele lasten zijn berekend volgens CAO Toneel & Dans en stijgen jaarlijks.  

Er is 1,1 fte meer personeel in dienst dan voorgaande jaren. We hebben nu zowel een productieleider (0,6)

als assistent artistiek leider (0,8) in dienst in plaats van freelance medewerkers. De nieuwe functie van

publiekswerker omvat 0,4 fte. 

De materiële activiteitenlasten zijn in zijn geheel hoger begroot dan voorgaande jaren, vanwege de extra

kosten die de jaarlijkse wijken tournee met zich meebrengt en het vormgeven van het bijbehorende

context programma. Ook doen we investeringen op het gebied van zichtbaarheid op locatie en online ten

behoeve van de voorstellingen. 

Er is extra begroot op materiaal en publiciteit vanwege de activiteiten op Plan Einstein.

Incidenteel Gemeente Utrecht

Op basis van de afgelopen vier jaar begroten we €60.000,- vanuit de te hervormen beleidsregel Sociale

Prestatie en Dagondersteuning, WMO. We zijn hierover in gesprek met de accounthouder vanuit de

gemeente. 

 

We blijven partner van Plan Einstein, waarvoor we €50.000,- op jaarbasis begroten voor onze activiteiten

vanuit Meedoen naar Vermogen, WMO.

 

Landelijke fondsen

De nieuwe regeling van Fonds Cultuurparticipatie; Samen cultuur maken verbreden sluit direct aan op de

werkzaamheden van Stut Theater die zich bevinden op het snijvlak van cultuur en het sociaal domein. We

vragen €100.000,- aan verdeeld over vier jaar. In 2020 ontvangt Stut Theater €25.000,- van het FCP voor een

internationaal project.

 

Lasten
 

Beheerslasten materieel 

 

Beheerslasten personeel

 

Activiteitenlasten materieel
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De personele lasten zijn berekend volgens CAO Toneel & Dans en stijgen jaarlijks.  

In 2022 groeien de personele lasten extra vanwege de productie die we samen met Het Filiaal theatermakers

maken, waar verschillende freelancers van Stut aan meewerken. Ook zijn hier de personeelskosten

opgenomen voor het maken van de voorstelling op Café Theater Festival Utrecht. 

In 2023 regisseert onze eigen artistiek leider de jaarlijkse voorstelling, waardoor de (ingehuurde) personele

lasten dalen tov 2022. 

In 2024 regisseert een freelancer opnieuw de jaarlijkse voorstelling en zijn er opnieuw kosten voor het maken

van de productie op Café Theater Festival.

De verantwoordelijkheden die horen bij verschillende functies zijn opnieuw gedefinieerd.

Het boekhoudsysteem CASH is zodanig ingericht om de financiële stand van zaken per ommegaande in te

kunnen zien.

Ieder kwartaal worden de kwartaalcijfers behandeld tijdens de bestuursvergaderingen onder leiding van de

penningmeester en zakelijk leider.

De zakelijk leider is tijdig op de hoogte van afwijkingen zodat daar tijdig op geanticipeerd kan worden;.

De artistiek en zakelijk leider nemen financiering vanaf het begin mee in planvorming.

Past het project bij de missie van Stut Theater?

Is er voldoende draagvlak voor dit project? (wat betreft partners, deelnemers en financiers)

Activiteitenlasten personeel

 

Fluctuerende groei 
De fluctuerende groei van de totale baten en lasten in de jaren 2021-2024 wordt veroorzaakt door de 

coproducties die we in 2022 en 2024 hebben met het Café Theater Festival Utrecht. Daarnaast maakt in 2023

onze artistiek leider zelf de voorstelling, waardoor we minder freelance uren hebben begroot en de totale

personeelskosten lager uitkomen dan in 2022.

 

Risico en beheerstrategie
In 2018 zijn bij Stut maatregelen getroffen om de budgetbewaking en interne controle te verbeteren;

 

Naast bovenstaande maatregelen nemen artistiek en zakelijk leider een afgewogen besluit of een activiteit

doorgang kan vinden. Dit besluit wordt genomen op basis van de volgende zaken:

 

Vervolgens wordt een begroting opgesteld en start extra fondsenwerving. Vóór het moment dat de

productieperiode start, besluit de directie of het project doorgang kan vinden op basis van de huidige

toegezegde inkomsten en zo ja onder welke voorwaarden. Bij aanvang van de productieperiode dient de

begroting rond te zijn.
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Balans (op basis van voorlopige cijfers over 2019)
In 2020 is het verwachte exploitatieresultaat nihil. Er zal dan ook niets worden toegevoegd aan de

bestemmingsreserve in 2021. De verwachte stand blijft hiermee op 31-12-2020 op € 61.011.

 

In 2019 is € 10.000 aan het bestemmingsfonds toegevoegd voor de aanschaf van een nieuwe bestelbus. De

planning is om de bestelbus in 2020 aan te schaffen. Het bestemmingsfonds is daarmee op 31-12-2020 nihil.

 

Er zijn geen langlopende schulden en verder worden er geen voorzieningen getroffen in 2020.

 

Door fluctuerende resultaten van de afgelopen jaren is in 2019 weinig geïnvesteerd en is zo min mogelijk risico

genomen om de reserves weer op een gezond niveau te krijgen. Hierdoor is er in 2020 ruimte om investeringen

te doen die vooruit zijn geschoven, zoals de aanschaf van een nieuwe bestelbus en aanpassingen op kantoor.

Ook hebben we dit jaar een internationaal uitwisselingsproject waar extra gelden voor beschikbaar zijn (dat is

vanuit 2019 doorgeschoven naar 2020) en neemt onze artistiek leider afscheid, waar extra geld voor is begroot.

 

Personeel
In 2020 neemt artistiek leider Donna Risa (0,6 fte) afscheid en wordt opgevolgd door Lilian Vis Dieperink (0,8 fte).

Zij krijgt ook een assistent ter ondersteuning (0,8 fte). We gaan hierdoor van 1,4 fte naar 1,6 fte op artistiek gebied,

verdeeld over 2 personen. Dit is minimaal nodig om de artistieke kwaliteit van onze activiteiten te kunnen

waarborgen. 

 

Sinds 2019 hebben we de functie van publiekswerker als onderdeel van ons team. In 2020 is deze uitgebreid van

0,2 naar 0,4 fte met privaat geworven middelen. Deze functie hebben we opgenomen in de begroting voor de

komende vier jaar.

 

Anno 2020 zijn er drie medewerkers met een vast contract en vier met een tijdelijk contract. Bij goed

functioneren worden de tijdelijke contracten in 2022 omgezet naar een vast contract, hier is in de begroting

vanuit gegaan. In 2023 en 2024 staan alleen de kosten voor stagiaires onder tijdelijke contracten genoemd.

 

Organogram teamsamenstelling 2021-2024
Artistiek leider (0,8)

Zakelijk leider (0,8)

Assistent Artistiek Leider (0,8) 

Publiciteit en Acquisitie (0,7)

Zakelijke ondersteuning (0,6)

Productieleider(0,6)

Publiekswerker (0,4)
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Huisvesting
De kosten van onze huisvesting bestaan uit de huur van het kantoorpand (€17.016,-) en de huur van externe

opslag ( €9.840,- ) op jaarbasis. 

 

Producties
Naast onze jaarlijkse autonome voorstellingen, gaan we uit van 2 producties in opdracht of als co-productie en 

4-5 presentaties op jaarbasis. Onze inhoudelijke plannen kunt u lezen in het meerjarenplan. 

 

Publieksactiviteiten
Naast onze voorstellingen hebben we doorlopende activiteiten die wekelijks plaatsvinden in verschillende

wijken in Utrecht. We bouwen onze wijkentournee uit en daarmee ook de activiteiten rondom het context

programma, dat per jaar groeit. De aantallen zijn zowel bezoekers van voorstellingen als deelnemers aan

activiteiten. 

 

Publieksbereik
We hebben een schatting gemaakt van de leeftijdsgroepen van het publiek dat we bereiken en schatten in dat

dit de komende jaren vrijwel gelijk zal blijven. Het grootste gedeelte van ons publiek is tussen 19 en 65 jaar oud

en we bereiken ook een aardige groep 65-plussers. We hebben ook activiteiten specifiek gericht op jongeren.
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